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Pozměňovací návrh 1
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
vytvořila vhodné legislativní a rozpočtové 
nástroje s cílem poskytovat dodatečnou 
podporu pracovníkům, kteří jsou postiženi 
důsledky velkých změn ve struktuře 
světového obchodu, a pomáhat jim při 
opětovném začlenění na trh práce,

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
vytvořila legislativní a rozpočtové nástroje
s cílem poskytovat dodatečnou pomoc 
pracovníkům, kteří jsou propouštěni
v důsledku velkých změn ve struktuře 
světového obchodu, při jejich novém 
začlenění na trhu práce,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že orgány přislíbily zajistit 
hladký a rychlý proces přijímání 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, 
jejichž prostřednictvím poskytnou 
jednorázovou, časově omezenou 
individuální podporu na pomoc 
pracovníkům, které zasáhlo propouštění
v důsledku globalizace a finanční
a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, 
kterou v tomto ohledu může hrát EFG při 
opětovném začleňování propuštěných 
pracovníků na trh práce;

2. připomíná, že orgány přislíbily zajistit 
hladký a rychlý proces přijímání 
rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, 
jejichž prostřednictvím poskytnou 
jednorázovou, časově omezenou 
individuální podporu na pomoc 
pracovníkům, které zasáhlo propouštění
v důsledku globalizace a finanční
a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, 
kterou v tomto ohledu může hrát EGF při 
opětovném začleňování propuštěných 
pracovníků na trh práce, a to zejména 
nejzranitelnějších a nejméně 
kvalifikovaných pracovníků;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 3
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 
nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG 
podporoval opětovné začleňování 
jednotlivých propuštěných pracovníků do 
pracovního procesu; dále zdůrazňuje, že 
opatření financovaná z EFG by měla vést
k dlouhodobé zaměstnanosti; znovu 
poukazuje na to, že podpora ze strany EFG 
nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou 
na základě vnitrostátních právních předpisů 
nebo kolektivních smluv odpovědné 
podniky, ani opatření k restrukturalizaci 
podniků nebo odvětví;

3. zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 
nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG 
podporoval opětovné začleňování 
jednotlivých propuštěných pracovníků do 
pracovního procesu; dále zdůrazňuje, že 
pomoc z EFG může spolufinancovat pouze 
aktivní opatření na pracovním trhu, která 
vedou k dlouhodobé zaměstnanosti; znovu 
poukazuje na to, že podpora ze strany EFG 
nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou 
na základě vnitrostátních právních předpisů 
nebo kolektivních smluv odpovědné 
podniky, ani opatření k restrukturalizaci 
podniků nebo odvětví;

Or. lt

Pozměňovací návrh 4
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že informace
o koordinovaném balíku 
individualizovaných služeb, které mají být 
financovány z EFG, obsahují údaje o tom, 
nakolik tyto služby doplňují opatření 
financovaná ze strukturálních fondů; 
znovu žádá Komisi o předložení 
srovnávacího hodnocení těchto údajů také
v jejích výročních zprávách;

4. konstatuje, že informace
o koordinovaném balíku 
individualizovaných služeb, které mají být 
financovány z EFG, obsahují údaje o tom, 
nakolik jsou tyto služby slučitelné
s opatřeními financovanými ze 
strukturálních fondů a doplňují je; znovu 
žádá Komisi o předložení srovnávacího 
hodnocení těchto údajů také
v jejích výročních zprávách;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 5
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá skutečnost, že po opakovaných 
žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet 
na rok 2011 poprvé prostředky na platby ve 
výši 47 608 950 EUR v rozpočtové položce 
EFG 04 05 01; připomíná že EFG byl 
vytvořen jako samostatný konkrétní nástroj
s vlastními cíli a lhůtami, a zaslouží si 
proto vlastní přidělené prostředky, čímž se 
zabrání převodům z jiných rozpočtových 
položek, k nimž docházelo v minulosti
a jež by mohly bránit dosahování různých 
politických cílů;

5. vítá skutečnost, že po opakovaných 
žádostech Parlamentu vykazuje rozpočet 
na rok 2011 poprvé prostředky na platby ve 
výši 47 608 950 EUR v rozpočtové položce 
EFG 04 05 01; připomíná že EFG byl 
vytvořen jako samostatný konkrétní nástroj
s vlastními cíli a lhůtami, a zaslouží si 
proto vlastní přidělené prostředky, čímž se 
zabrání převodům z jiných rozpočtových 
položek, k nimž docházelo v minulosti
a jež by mohly bránit dosahování různých 
politických cílů; zdůrazňuje, že uvolnění 
zdrojů z EFG v prostředcích na závazky 
by nemělo ohrozit financování
z Evropského sociálního fondu;

Or. lt

Pozměňovací návrh 6
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá plánované navýšení rozpočtové 
položky EFG 04 05 01 o 50 000 000 EUR 
prostřednictvím opravného rozpočtu č. 
2/2011, které bude použito na pokrytí 
částky potřebné ke splnění této žádosti;

6. bere na vědomí plánované navýšení 
rozpočtové položky EFG 04 05 01 
o 50 000 000 EUR prostřednictvím 
opravného rozpočtu č. 2/2011, které bude 
použito na pokrytí částky potřebné ke 
splnění této žádosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že členské státy musí 
zavést nezbytné mechanismy, aby se 
zabránilo dvojímu financování
z finančních nástrojů EU v souladu s čl. 6 
odst. 5 nařízení (ES) č. 1927/2006;

Or. lt


